
Informace pro žáky 1.stupně 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 

umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole v rámci zajištění 

vzdělávacích aktivit. 

  Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být 

tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné 

vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy. 

  Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny 

podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. 

  Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin 

rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 

k 18. 5. 2020. 

 Zákonný zástupce zašle nejpozději do 17. 5. 2020 mailem závaznou 

přihlášku třídnímu učiteli. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel a žák 

nebude moci být do školní skupiny zařazen. 

  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato 

prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: 

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví, a 

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Organizace vzdělávacích aktivit: 

Žáci budou rozděleni do dvou neměnných skupin. Výuka bude probíhat každý 

den ve vzdělávacích blocích od 8 – 9.40 hodin, a od 10 – 11.40. Žáci budou 

plnit stejné úkoly jako žáci vzdělávaní distančně. Výuku povede určený 

pedagog nebo asistent pedagoga. 

Odpolední zájmový blok bude od 14.40 - 14.30, 14.30 – 16.00 

Žáky je možné přihlásit pouze na dopolední výukový blok. Vyzvednout žáka je 

možné pouze v 11.40, nebo 14.30, nebo 16.00 hodin. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě absence je nutná 

řádná včasná omluva.  

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím 

osobám. 

 



 Žáci skupiny A se shromažďují u hlavního vchodu, odkud je určený 

pedagog v 7.55 hodin odvede do šatny a přidělené třídy.  

 Každá studijní skupina využívá pouze přidělené WC 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

V budově  školy 

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý 

použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 

(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 V průběhu pobytu ve třídě se budou žáci řídit pokyny vyučujících nosit 

roušku. Ve společných prostorách je povinnost roušku nosit a dodržovat 

minimálně 1,5 metru odstup. 

  Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

  Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve 

své třídě. 

 Žáci budou sedět po jednom v lavicích 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich 

opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného 

zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení 

žáka ze skupiny či přípravy. 

Provoz školy a hygienická opatření 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, 

nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými 

ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

  Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 

  Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za 

hodinu po dobu 5 min). 

  Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další 

pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně. 

  Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet 

lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, 

klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). 

Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

  Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být 

minimálně jednou denně. 

 



Co vzít s sebou  

Přezůvky, 3 roušky, pomůcky na výuku, psací potřeby, klíč od šatní skříňky na 

úklid 

 

Mgr.H.Čápová 


